ИЗХ. № 41/ 15.06.2020

ДО:

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
ПРЕДСЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Г-Н ХАСАН АДЕМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И
ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА
Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

КОПИЕ:

Г-ЖА НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА
МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА

ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА
КОМПЕНСАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИ ПО ПМС 55

УВАЖАЕМА Г-ЖА КАРАЯНЧЕВА,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Обръщаме се към Вас във връзка с изтичане на срока за кандидатстване за изплащане на
компенсации на работодатели с настоятелна молба за преразглеждане на правилата и условията
на ПМС №55/ 30.03.2020 и смекчаване на последиците от тежката извънредна ситуация.
Пандемията COVID 19 предизвика огромно икономическо сътресение във всички сектори на
световната икономика и генерира сериозни социално-икономически последствия и върху
българския туризъм; туроператорският и туристическият агентски сектор са сред най-сериозно
засегнатите бизнеси от световната криза.
От една страна, туристическите пътувания не са сред разходите от първа необходимост и всяко
свиване на икономиката винаги и незабавно води до намаляване на тяхното търсене.
От друга страна, развитието на туроператорския бизнес е пряко свързано със състоянието на
транспорта - сухопътен или въздушен, наличието на места за настаняване и
места за
изхранване, достъпа до туристически обекти за посещение и редица други икономически
дейности, които са засегнати много силно от пандемията.
В допълнение, предвид силно изразената сезонност на туризма и по причина късният старт на
летния туристически сезон, до месец октомври 2020 не се очаква генериране на никакви
постъпления от дейността, а постигането на ниво на приходите, което да позволява покриване
на разходите на икономическите субекти преди м. март 2021 е малко вероятно.
На основание на горното, Асоциация на българските туроператори и туристически агенти, АБТТА
отправя настоятелен призив за актуализиране философията на мярката 60/40 в съответствие
със спецификите на туроператорския сектор и внася следните
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1:
За служители в престой (пълен или на намалено работно време) мярката да се трансформира на
80/20;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2:
За работещи служители да се въведе мярка 60/40 ;
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3:
Мярката да бъде в сила до края на 2020 година с опция за преразглеждане удължаването на
периода;
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4:
Да отпадне изискването за запазване на заетостта на служители, за които се ползва мярката по
т.1 и да се запази изискване на запазване на заетостта на служителите по мярка по т.2, за
периода, за който е ползвана мярката,
със следните
МОТИВИ:


Изплащането обезщетение за безработица изплащано съгласно Кодекса за социално

осигуряване и в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
е в размер 60 на сто от средно дневното възнаграждение или средно дневния осигурителен
доход. Тъй като от него не удържат дължимите за сметка на служителя данъци, практически
сумата, която получава едно безработно лице е в размер на около 80% от нетното му
възнаграждение. За да има мотив един туроператор да задържи лице в престой, а не да го
съкрати, държавата следва да подкрепи 80% от брутното му възнаграждение.


Съгласно Постановление № 55 на МС от 30 март 2020г. компенсациите са предвидени

само за преустановена работа, но фирмите от икономическа дейност по Туристическа агентска и
операторска дейност, без да генерират приходи имат нужда от служители за дейностите по
обработка на анулиране или преместване на резервации за различните туристически пакети,
както и планиране на дейности за бъдещи периоди, които да възстановят дейността и
компенсират липсата на приходи в настоящия.
Множество държави предоставят подкрепа за запазване на заетостта на хора, които упражняват
своите трудови функции. През последните три месеца, в приходите при туроператорите и
туристическите агенти се наблюдава спад от около 90%. Фирмите ще имат възможност да
реализират стабилни приходи, не по-рано от средата на 2021г. , тъй като според счетоводните
стандарти проходът за едно туристически пътуване се отчита след неговото осъществяване.
В същото време, за да има пътувания през 2021г. голяма част от техните продажби трябва да се
случат през 2020г., макар, че това не води до приходи за конкретната година.


Ако не бъде премахнато изискването за запазване на заетостта на лицата по т.1. за един

туристически агент или туроператор е финансово по-изгодно да съкрати дадено лице и да го
пренаеме отново след време, отколкото да поеме ангажимент, които не е в състояние да изпълни.
Ангажимент за запазване на заетостта може да бъде поет само за лица, извършващи трудови
функции към туроператора.

Като Ви благодарим предварително за Вашето държавническо отношение,

С уважение
Даниела Стоева
Председател на УС

